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Pesaleidja MTÜ 2019. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing on asutatud 03.10.2011 aastal. Mittetulundusühingu nimi on Pesaleidja MTÜ. Pesaleidja MTÜ tegeleb kodutute loomade

aitamisega üle Eesti.

Pesaleidja MTÜ (registrikood 80332963) on Eesti suurim vabatahtlike poolt juhitav kodutute loomade varjupaik. Igapäevaselt kuulub Pesaleidja

hoolealuste alla kassitoas ja hoiukodudes üle 400 õnnetu hinge, kelle eest kannavad hoolt meie töötajad ja vabatahtlikud ning aastas leiame uue

kodu 600le loomale.

Meie eesmärk on abistada kodutuid ja väärkoheldud loomi pakkudes neile ajutist peavarju, tuge ja hoolt Pesaleidja varjupaigas või hoiukodudes

ning leida neile oma kodu. Selleks, et aidata võimalikult paljusid õnnetuid loomi, avasime 22.10.2012 Tallinnas, Mustamäel Pesaleidja kassitoa.

Pesaleidja ei hukka ühtegi tervet või ravitavat looma.

2019. aastal saatsid Pesaleidja töötajad ja vabatahtlikud koju 585 kassi. 2019. aasta lõpuks oli Pesaleidja MTÜ koju saatnud peaaegu 4000

looma. 

2019. aastast on Pesaleidja varjupaiga meeskonnas 6 palgalist töötajat - kaks puhastusteenindajat, kaks administraatorit, varupaiga juhataja ja

ravijuht. Lisaks meie töötajatele on meie meeskonnas rohkem kui 100 hoiukodu ja 50 varjupaiga vabatahtlikku. Laienenud meeskonna näol

saame kodupakkujaid ja annetuste toojaid vastu võtta iga päev, sest meie töötajad on kohal 7 päeva nädalas.

Oleme oma varjupaigaruumidesse soetanud mitmeid suuremaid seadmeid, näiteks õhksoojuspumba, et meie puurikiisude ruum oleks suvel

palavaga jahedam ning talvel soojem. Samuti ultrahelimasina, et vähendada kliinikutasusid ning transpordi peale kuluvat aega.

Sel aastal valisime välja ka krundi, kuhu soovime Pesaleidja päris enda varjupaigamaja ehitada ning alustasime selle suure ja ilusa unistuse

elluviimiseks raha kogumisega.

Pesaleidja varjupaik sai 2019. aastal 7-aastaseks. 2019. aastal jätkati Pesaleidja MTÜ annetuskastide lisamisega Tallinnas ja mujal Eesits

olevatesse kaubanduskeskustesse ja poodidesse. Annetukastide tühjendamise eest hoolitseb G4S Eesti AS.

Tegutseme tänu annetustele ja loovutustasudele. Pesaleidja MTÜ ei võta loovutustasusid ega annetusi vastu sularahas. Erandiks on annetused

annetuskastidesse, mille tühjendamise ja raha kandmise arveldusarvele eest hoolitseb G4S Eesti AS. 

Alates 01.01.2016 kuulub Pesaleidja MTÜ tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.

Nimekirja leiad Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Alates 06.12.2018 on Pesaleidja MTÜ käibemaksukohustuslane. Meie käibemaksukohustuslase number on EE102123047.

Pesaleidja kuulub Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja ning järgib annetuste kogumise head tava.

Paralleelselt loomade ravimise ning neile uute kodude otsimisega tegelesid Pesaleidja töötajad ja  vabatahtlikud ka üleliigsete loomade tekke

vähendamisega, kastreerides ja steriliseerides kõik täisealised enda hoole alla jõundud loomad ning need, keda enne adopteerimist ei saanud

või ei jõutud opereerida, loovutati uutesse peredesse lepinguga, mis kohustab omanikul looma steriliseerima või kastreerima, kui viimane selle

protseduuri jaoks vajalikku vanusesse jõuab või tema tervislik seisund seda võimaldab.

2019. aastal esindasid Pesaleidja vabatahtlikud Pesaleidjat erinevatel laatadel ja messidel ja keskustes, kus tutvustati Pesaleidja tegevust, jagati

informatsiooni kodutute loomade kohta tekkinud küsimustes, purustati erinevaid valearusaame ning saadeti koju kodutuid loomi.

2019. aasta lõpuks jälgis meid Facebookis rohkem kui 19000 sõpra ning Instagramis 4000 fänni, kes elasid meie tegemistele aktiivselt kaasa

ning toetasid meie tegevust.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 72 901 63 674 2

Nõuded ja ettemaksed 29 230 16 306 3

Kokku käibevarad 102 131 79 980  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 8 060 3 788 4

Immateriaalsed põhivarad 10 184 11 888 5

Kokku põhivarad 18 244 15 676  

Kokku varad 120 375 95 656  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 1 300 1 143  

Võlad ja ettemaksed 22 132 12 119 6

Kokku lühiajalised kohustised 23 432 13 262  

Kokku kohustised 23 432 13 262  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 82 394 16 341  

Aruandeaasta tulem 14 549 66 053  

Kokku netovara 96 943 82 394  

Kokku kohustised ja netovara 120 375 95 656  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 209 039 180 926 7

Tulu ettevõtlusest 45 115 41 817  

Muud tulud 6 0  

Kokku tulud 254 160 222 743  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -102 341 -62 790 8

Mitmesugused tegevuskulud -73 324 -68 941  

Tööjõukulud -60 190 -22 026 9

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -3 683 -2 911  

Muud kulud -73 -16  

Kokku kulud -239 611 -156 684  

Põhitegevuse tulem 14 549 66 059  

Intressikulud 0 -6  

Aruandeaasta tulem 14 549 66 053  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 14 549 66 059

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 3 683 2 911

Kokku korrigeerimised 3 683 2 911

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -12 924 -12 990

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 10 013 3 728

Makstud intressid 0 -6

Kokku rahavood põhitegevusest 15 321 59 702

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-6 251 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -6 251 0

Rahavood finantseerimistegevusest   

Arvelduskrediidi saldo muutus 157 764

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 157 764

Kokku rahavood 9 227 60 466

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 63 674 3 208

Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 227 60 466

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 72 901 63 674
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 16 341 16 341

Aruandeaasta tulem 66 053 66 053

31.12.2018 82 394 82 394

Aruandeaasta tulem 14 549 14 549

31.12.2019 96 943 96 943
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pesaleidja MTÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele

suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustiste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus

allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste finantsvarade korrigeeritud

soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse finantsvara algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgmistel

perioodidel intressitulu sisemise intressimäära meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud

kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis

tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle

kasulikust elueast.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud

kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi,

sõltuvalt selle kasulikust elueast. Kui immateriaalse vara kasulikku eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga

on 10 aastat.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    600 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 5 aastat

Inventar 5 aastat

Immateriaalne põhivara 10 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised 

võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul 

võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste 

finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on 

maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil. Finantskohustis 

liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui ettevõttel pole tingimusteta 

õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustus
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tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse

brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud

kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele

tema soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide

tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud

kasuliku eluea jooksul.

Annetused kajastatakse tekkepõhiselt. Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.

Tulud

Tulu kaupade müügist või kasside loovutusest kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning

müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse

proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Seotud osapooled

Seotud osapool on isik või ettevõte, kes on seotud Pesaleidja MTÜ-ga (edaspidi Ettevõte) sel määral, et nendevahelised tehingud ei pruugi

toimuda turutingimustel.

Isik või selle lähedane pereliige (st pereliige, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu, näiteks abikaasa, elukaaslane või laps) on seotud

Ettevõttega, kui see isik:

(a) on Ettevõtte juhatuse liige (st isik, kellel on volitused ettevõtte tegevuse kavandamiseks ja juhtimiseks, ning kes kannab selle eest vastutust);

või

(b) omab valitsevat või osalist mõju Ettevõtte üle.

Ettevõte on seotud teise ettevõttega, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:

(a) teine ettevõte ja Ettevõte on ühise valitseva mõju all (st nad on kas sama kontserni liikmed või neid kontrollib sama isik (või selle

isiku lähedane pereliige));

(b) üks ettevõte on kolmanda osapoole (kelleks võib olla nii ettevõte kui isik) ettevõtte valitseva mõju all olev ja teine ettevõte on selle kolmanda

osapoole (juhul kui kolmandaks osapooleks on isik, siis selle isiku või tema lähedase pereliikme) olulise mõju all olev ettevõte;

(c) teine ettevõte omab Ettevõtte üle valitsevat või olulist mõju;

(d) teine ettevõte on Ettevõtte valitseva või olulise mõju all;

(e) teised ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad valitsevat või olulist mõju Ettevõtte üle.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Arvelduskontod 72 901 63 674

Kokku raha 72 901 63 674
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 14 039 14 039

Ostjatelt laekumata

arved
14 039 14 039

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
13 997 13 997

Ettemaksed 1 194 1 194

Tulevaste perioodide

kulud
129 129

Muud makstud

ettemaksed
1 065 1 065

Kokku nõuded ja

ettemaksed
29 230 29 230

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 15 035 15 035

Ostjatelt laekumata

arved
15 035 15 035

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
60 60

Ettemaksed 1 211 1 211

Tulevaste perioodide

kulud
146 146

Muud makstud

ettemaksed
1 065 1 065

Kokku nõuded ja

ettemaksed
16 306 16 306
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Muud

materiaalsed

põhivarad
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2018  

Soetusmaksumus 2 304 4 827 7 131

Akumuleeritud kulum -391 -2 952 -3 343

Jääkmaksumus 1 913 1 875 3 788

  

Ostud ja parendused 6 251 6 251

Muud ostud ja parendused 6 251 6 251

Amortisatsioonikulu -995 -984 -1 979

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 8 555 4 827 13 382

Akumuleeritud kulum -1 386 -3 936 -5 322

Jääkmaksumus 7 169 891 8 060

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

immateriaalsed

põhivarad

31.12.2018  

Soetusmaksumus 17 000 17 000

Akumuleeritud kulum -5 112 -5 112

Jääkmaksumus 11 888 11 888

  

Amortisatsioonikulu -1 704 -1 704

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 17 000 17 000

Akumuleeritud kulum -6 816 -6 816

Jääkmaksumus 10 184 10 184
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 9 676 9 676

Võlad töövõtjatele 6 120 6 120

Maksuvõlad 3 327 3 327

Muud võlad 3 009 3 009

Kokku võlad ja ettemaksed 22 132 22 132

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 7 047 7 047

Võlad töövõtjatele 2 665 2 665

Maksuvõlad 1 161 1 161

Muud võlad 1 246 1 246

Kokku võlad ja ettemaksed 12 119 12 119

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 209 039 180 926

Kokku annetused ja toetused 209 039 180 926

sh füüsilistelt isikutelt 200 801 168 580

sh juriidilistelt isikutelt 8 238 12 346

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 209 039 180 926

Kokku annetused ja toetused 209 039 180 926
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Kassitoa ülalpidamiskulud 4 165 63

Kiibid, kiibi paigaldamine 2 998 556

Looma toit 11 094 1 532

Neutraliseerimine 7 790 2 110

Parasiiditõrjed 3 103 1 369

Passid 476 29

Ravikulud 18 165 51 566

Röntgen 1 624 236

Transpordikulud 3 272 451

Transpordipuurid 1 115 510

Ultraheliuuring 1 256 226

Uuringud 45 723 3 653

Vaktsineerimine 1 560 489

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
102 341 62 790

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 44 877 16 254

Sotsiaalmaksud 15 313 5 772

Kokku tööjõukulud 60 190 22 026

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 3

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Kohustised Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

2 939 480
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Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2019 2018

Kaupade ja teenuste

ostud

Kaupade ja teenuste

ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

9 808 3 112

Kõik tehingud ning saldod seotud isikutega ja tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused on

aastaaruandes nõuetekohaselt avalikustatud.

Seotud osapooltelt on ostetud 2019. aastal 9 808 (2018: 3 112) euro väärtuses teenust.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.10.2020

Pesaleidja MTÜ (registrikood: 80332963) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

OLIVER VAINOLA Juhatuse liige 28.10.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Keskkonna- ja looduskaitseühendused 94996 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6630800

E-posti aadress rewilo@rewilo.ee


